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Nytt grafiskt centrum i Göteborg
– klart till jul
En professionell Acrobat – 6.0 lanseras
Ledarna/GMF kan komma att lämna PTK

”Nu är det nära –
bara ett halvår
kvar”, säger Jochen
Klug om Infomediahuset i Göteborg.

Elanders seglar i
Volvo Baltic Race.

Trevlig sommar!

Titta in på
www.gmf.ledarna.se
och se den nya
webben.

Grafiskt RM i bowling
Grafiska Riksmästerskapet i
bowling kommer år 2003 att
åter avgöras under allhelgonahelgen. Den här gången står
Ligaträffen 2000 (fd Grafiska
Bowlingligan) som arrangör i
samarbete med Grafiska
Idrottsförbundet. Tävlingarna
kommer att avgöras i
Mälarhallen, Stockholm. Vi
kommer att arrangera ett
öppet grafiskt mästerskap för
personer som arbetar med grafisk information. Dessutom
kommer vi att återgå till den
gamla klassindelningen så att
samtliga som ställer upp kan
spela om mästerskapet.

Boka allhelgonahelgen för ett
besök i Stockholm!

Mer information om mästerskapet kan du söka på följande
webbsida: www.bowlorama.se
eller kontakta någon av nedanstående personer från och med den 15 augusti.
Åke Zetterstedt, tel: 073-621 19 25,
e-post: ake.zetterstedt@telia.com
Kjell Skogelin, tel: 070-733 02 42,
e-post: kjell.skogelin@tryckindustri.se
Rudi Sandström, tel 08 768 37 86,
e-post rudi.sandstrom@spray.se

Några vet
– andra tror

MEDIA
GRAFICA
Innehåll
Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

noser de ger utan det skall snarast uppfattas som något så
självklart att det inte skall ifrågasättas. I synnerhet när statsministern själv eller hans jageneral Anders Sundström uttalar sig.
Vid en debatt i en TV-soffa
för en tid sedan noterade jag en
detalj som jag fastnade för. En
anhängare för nej till EMU
påstod med samma självklarhet
att det fanns stora risker för
Sverige om vi nu röstade för ett
ja till EMU. Mot detta protesterade Sundström och lade välformulerat ut texten till försvar för ett ja. Han avslutade därefter inlägget med att säga att det inte var möjligt
att uttala sig så självklart som nej-anhängaren.
Något som kan uppfattas som att ja-sidan vet
men nej-sidan tror. En sak är dock säker den
14 september är valutgången klar. Även här
kan vi vänta en spännande höst.
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB:s)
undersökning, som presenteras idag (17 juni)
och omfattar 9.000 personer, som tillfrågats
under perioden 5 maj-1 juni
leder nej-sidan. 44 procent
säger nej, 33 procent ja och
resten, nästan en fjärdedel,
är osäkra. SCB säger att det
är ett trendbrott och sedan
maj 2002 ökar nej-sidan.
Apropå politiker och EMU-debatten, låt
mig avsluta med ett citat ur en bok med citat
av barn utgiven av Mark Levengood och Unni
Lindell. Där säger Hilde, 10 år: ”På många sätt
liknar politiker vanliga människor. Det är för
att man inte ska genomskåda dem.”
Till slut vill jag önska er alla en trevlig
sommar och en skön semester med orden tänk
på vad ni har och inte på vad ni saknar!

”En spännande
höst väntar”
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Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@ swipnet.se

Porträtt
Jochen Klug
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Nytt grafiskt centrum i Göteborg
– klart till jul
En professionell Acrobat – 6.0 lanseras
Ledarna/GMF kan komma att lämna PTK

”Nu är det nära –
bara ett halvår
kvar”, säger Jochen
Klug som blir planeringschef i det nya
Infomediahuset i
Göteborg.

Elanders seglar i
Volvo Baltic Race.

Redaktionen önskar
alla en riktigt trevlig
sommar, med ett
extrastort mediakrypto.

Foto: Goodshoot.com

Vid vår senaste kongress hösten
2001 antogs ”Förslag till inriktning av GMfs verksamhet under
kongressperioden”. Förbundsstyrelsen fick där uppdraget att
under kongressperioden bland
annat utarbeta en strategi- och
handlingsplan för att utveckla
GMf till en Ledarorganisation
för medieområdet. Ett steg i den
riktningen är förbundsstyrelsens
och det därpå följande RSmötets beslut att bilda en riksomfattande avdelning med namnet MedieLedarna. Vad det konkret innebär och hur vi nu går vidare kan du läsa
om på sidan 5 under Ombudsmannen har
ordet. Jag nöjer mig här med att konstatera att
det var total enighet bakom beslutet, vilket är
mycket glädjande. En spännande höst väntar
när vi ska jobba vidare med MedieLedarna.
Vad som är mindre glädjande är att arbetslösheten bland våra medlemmar är omfatttande. Den ligger på cirka fem procent, vilket
är en av de högsta siffrorna bland Ledarnas
föreningar. Någon snabb förändring av dessa
siffror är dessvärre inte att
vänta. Att våra medlemmar
drabbats hårdare än andra
medlemmar inom Ledarna
kan förklaras med att den
grafiska branschen genomgått och genomgår stora förändringar. Den har inte längre samma homogena struktur. Produktion av trycksaker och
information över huvud taget är inte längre
begränsat till vår bransch. Gränsen är idag väldigt flytande, till exempel mot it-branschen.
Strukturomvandlingen inom branschen med
uppköp och sammanslagningar, vilka i en del
fall lett till att produktion flyttats till andra länder, är med stor säkerhet också bidragande till
de dystra arbetslöshets-siffrorna för vår del.
Men om vi får tro de, med statsminister
Persson i spetsen, som förespråkar ja till EMU
blir allt så mycket bättre om vi i september
röstar ja. För vår bransch och våra arbetslösa
medlemmar torde ett ja eller nej till EMU inte
innebära några större förändringar. När
anhängarna för ett ja säger att tillväxten ökar
och att jobben blir fler är det inte några prog-
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Nya Infomediahuset i Göteborg står
”Vi vill bredda vårt samarbete med kunderna och möta dem redan i
planeringsfasen”, säger Jochen Klug som följt arbetet med Infomediahuset i Göteborg under flera år.
”Det känns väldigt spännande. Nu är det bara ett halvår kvar”.
traditionellt grafiska produktionen. Även
efter tryckningen vill vi vara med som till
exempel för Saab där vi sammanställer
hela den väska som ligger i förarsätet när
du köper en ny bil. Vårt engagemang tar
inte slut när vi bundit färdigt boken.
För några år sedan tog vi fram ett koncept, Master Vendor, för att tillhandahålla alla de tjänster som täcker publiceringskedjan där kunderna kan välja de
tjänster de behöver. Det behöver inte bara
vara tryck – utan också cd, webblösningar eller faktureringstjänster. I och med
sammanslagningen kommer vi att på allvar kunna utnyttja de fördelar vi har som
en stor koncern.

Vi vill inte bara
”smutsa ner”
papper
Elanders nya grafiska centrum i
Göteborg ska stå klart i december. Hur går det?
Det går bra. Bygget framskrider enligt
planeringen. Det är fem olika bolag som
ska slås ihop och flytta in i det nya huset
i december. Men då ska inte de bolagen
bilda egna avdelningar utan vi vill integrera alla fem bolagens verksamheter i en
ny organisation så att till exempel tryckare arbetar tillsammans liksom prepress.
Vi förbereder flytten genom att regelbundet träffas allihop (gemensam taklagsfest, friluftskväll, kräftskiva i september).
Ingen ska behöva gå runt och presentera
sig den första dagen.

Ni kallar det ett Infomediahus.
Vad menar ni med infomedia?
Ambitionen är att bredda vårt samarbete
med kunden. Vi vill inte bara ”smutsa
ner” papper. Det handlar om att möta kunden redan i planeringsfasen och erbjuda
ett smörgåsbord av redaktionella tjänster,
byråtjänster, projektledning utöver den
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personer som väljer att sluta. Det kommmer också att finnas avdelningar som
arbetar med teknik som inte flyttar med
till det nya huset.. Elanders kommer inte
att säga upp någon med anledning av
flytten, däremot kan de komma att erbjudas andra uppgifter.

Vad kommer du att göra i höst?
Jag blir planeringschef i Infomediahuset
vilket innebär att jag är ansvarig för 2025 projektledare och handläggare – de
som kommer att vara navet i organisationen med allt från bokproduktion till
Master Vendor-projekt. Jag kommer att
driva själva arbetet. Nu pågår arbete med
att planera hur arbetet ska läggas upp
och struktureras, vilka verktyg vi behöver
och vad vi ska arbeta med. I verkligheten
kommer det säkert att dyka upp förändringar i sättet att arbeta men vi måste
ändå förbereda oss.
Det är väldigt spännande. Jag har varit

Infomediahuset i Göteborg där de fem bolagen, Elanders Digitaltryck, Elanders
Graphic Systems, Elanders Novum, Elanders Svenskt Tryck och Repronik flyttar in i
december. Då kommer cirka 250 personer att samsas i en ny organisation under ett tak.

Ytterligare ett plus är att vi kommer
att ha allt samlat på ett fräckt ställe och
slipper valsa runt hela stan med kundbesök.

Är det inte en djärv satsning nu
när vi befinner oss i en lågkonjunktur?
Bolagen i Elanders Väst har under den
senaste tiden haft en tillväxt. Även om vi
är försiktiga med resten av året ser vi
positivt på utvecklingen. Dessutom
bekostar vi inte bygget utan hyr lokalerna
under ett antal år. Allt är noga uträknat
av våra ekonomer.
Vi möter en övervägande positiv
inställning. Alla ser nyttan i att suboptimera och att kunna lägga jobb direkt.
Sedan finns det naturligtvis oro hos
många för hur och var de ska få plats i den
nya organisationen. Alla hoppar inte högt
av glädje. Det finns de som sagt upp sig.
Men generellt finns en positiv inställning.
Vi kommer inte att minska personalen. Det ska lösas med naturlig avgång
som tidigare pension eller att inte ersätta

inblandad i projektet under lång tid. Nu
är det nära – bara ett halvår kvar.

Vad har du gjort tidigare?
Min första chefsbefattning klev jag på
–95 som produktionschef på Tryckeri AB
Framåt. Där lades grunden till mitt ledarskap. VDn blev min mentor. Han såg till
att jag kom in i verksamheten, fick ledarskaputbildningar och kom med i Futura,
en förening för grafiska ledare under 40
år. Jag avgick som ordförande i maj i år.
Det är viktigt att träffa likasinnade i
samma ålder och utväxla erfarenheter.

Vad är viktigt för dig som chef?
Dialogen är väldigt viktig och att jag gör
mig själv förstådd. Jag har haft problem
med att vara så bestämd som man ibland
behöver. Det beror på att jag kommer
från en arbetade chefsposition där jag i
ena läget var arbetskamrat och i andra
chef. Nu är det tydligare.
Men jag vill jag inte stå på en piedestal
och peka med hela handen i onödan. Det
finns medarbetare som kan mer än jag
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klart till jul
och det vill jag använda istället för att
låtsas att chefen alltid kan bäst. Ibland
krävs dock hela handen så det är en svår
men viktig balansgång.

Du sitter också i Elanders styrelse
som representant för Ledarna
och GMf. Hur ser du på utvecklingen de närmsta åren för grafisk
industri?
Just den tekniska utvecklingen känns inte
som det mest spännande längre medan
däremot utvecklingen där vi breddar hela
konceptet och kommer närmare kunden
känns oerhört intressant. Där tror jag att
vi har de riktigt stora landvinningarna
att göra.
Generellt sett tror jag på den grafiska
branschen. Däremot kan det vara svårare
för mindre företag som är strikt inriktade
på att ta emot, trycka och leverera. För
dem är det än viktigare att hålla fast vid
kunden. Det finns alltid folk som slåss
under bältet för att överleva. Jag tror att
de seriösa ska vänta ut det. Låt de andra
skjuta sig själva i sank.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Namn: Jochen Klug
Ålder: 37 i år
Arbetsplats: Elanders Graphic
Systems AB
Inkomst: bra
Yrke: Produktionschef
Favoritlayout: Jag är förtjust i luftiga layouter och kan fatta tycke
för en skönlitterär bok med stor
kägel och mycket utrymme. I t ex
F1 racing lämnas mycket utrymme
för luft och snygga bilder.
Favorittypsnitt: Bembo.
Webb: dvdforum.nu för att jag har
ett stort filmintresse och recenserar dvd-filmer på den webbplatsen.
Senast lästa bok: ”Kim Novak
badade aldrig i Genesarets sjö” av
Håkan Nesser
Brinner för: Välbefinnande. Jag är
tillbaka från en sju veckor lång
sjukskrivning som fått mig att inse
att det är viktigt att göra rätt val i
livet. Jag har en helt annan syn på
vad jag ska lägga kraft på.
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Ombudsmannen har ordet:

MedieLedarna - vår nya
riksavdelning
När jag sätter mig ner för att skriva dessa
rader är jag uppfylld av en stor glädje, ja
faktiskt också av stolthet. Det jag tänker
på är att GMf under våren fattade ett
mycket viktigt beslut, nämligen att bilda
MedieLedarna som en egen riksavdelning
inom förbundet! Som bekant skrev jag i
förra numret av vår tidning om mediechefers behov av att ha en egen organisation, där de kan driva och utveckla sina
egna frågor och inte medarbetarnas. Nu
har glädjande nog också cheferna inom
medieområdet fått en alldeles egen organisation och detta är något helt nytt för
Sverige. Något sådan har aldrig funnits
inom medieområdet!
Chefer inom medieområdet ansluter
sig nu till oss och vi hälsar dem mycket
varmt välkomna till GMf och Ledarna
där de som chefer naturligen hör hemma.
MedieLedarna har redan fått en ordförande som arbetar aktivt och med stor
entusiasm för att sprida budskapet om
föreningen och vinna fler medlemmar
inom området. Som ordförande har vi
glädjen att välkomna Johan Lindén, samhällschef inom SVT med ansvar för nyheter, regionala nyheter, aktualiteter och
samhällsreportage. Som framgår är
Johan Lindén en ”tung” chef inom SVT
med ett omfattande ansvar och stort nätverk.
Under en period kommer Johan
Lindén att verka ensam som ordförande
men efterhand ska de övriga styrelsemedlemmarna utses som tillsammans med
ordföranden kommer att utveckla
MedieLedarna. Till sitt förfogande har de
naturligtvis också stödet från GMf och
Ledarna. Det ska bli mycket intressant
att vara med och arbeta med den nya
organisationsenheten, inte minst med
tanke på de stora möjligheterna som
finns att inom området skapa en slagkraftig föreningsavdelning.
Men det är mycket mera på gång
inom GMf! Vi har nu byggt om vår hemsida, som jag rekommenderar alla medlemmar att besöka. Gå in på
www.gmf.ledarna.se regelbundet. Där
finns alltid aktuell information att hämta.
Vår strävan är att göra hemsidan ännu
mer tillgänglig och lättläst.
Som jag tidigare informerat om finns
inom Ledarna en särskild projektgrupp,
som arbetar med att hjälpa de medlemmar som drabbats av arbetslöshet.
Gruppen är beredd att ge stöd till enskil-

da och/eller till grupper, allt efter önskemål. Den som har frågor angående detta
kan ta kontakt med mig eller direkt med
Hans Lönn, som medverkar i projektgruppen. Hans kan nås på telefon 070558 31 10.
När jag nu är inne på området arbetslösa vill jag särskilt framhålla vikten av
att ha rätt år som underlag för den
inkomst som en eventuell A-kasseersättning grundas på. Ligger den senaste
inkomsthöjningen flera år tillbaka så kan
det bli så att ersättningen från A-kassan
blir för låg. Kanske blev det ingen lönerevision de senaste åren före arbetslösheten? Då finns det möjlighet att räkna upp
beloppet med några procent. Har du
frågor och kanske farhågor angående
detta bör du omgående ta kontakt med
mig så får vi gemensamt gå igenom din
situation och bedöma vad som kan
göras.
Då vi nu med stor entusiasm satsar på
nya områden får vi inte och ska vi inte
glömma våra traditionella delar. Även
om det inte sker någon direkt expansion
här så kommer det alltid in nya chefer
och specialister och självfallet ska vi tala
om vad GMf och Ledarna har att erbjuda dem.
Jag vill slutligen önska alla medlemmar och läsare av vår tidning en skön,
vilsam och trevlig sommar och ser redan
fram mot att få sätta igång med nya
spännande uppgifter efter semestern!

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna..se

5

Foto: Rick Tomlinson.

Elanders hoppas på
medvind i Volvo Baltic Race

Elanderbåtens skeppare Hans Wallén.
Foto: Elanders webb

Elanders seglar i Volvo Baltic Race - och bildar tillsammans med
TenCelsius och världsmästaren Hans Wallén ett starkt team. Läs
om tävlingen på www.elanders.se.

Elandersbåten!
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Foto: Elanders webb

Den flerfaldiga svenska världsmästaren
Hans Wallén ställer upp som skeppare.
Huvudsponsorn Elanders vill med satsningen i Volvo Baltic Race stärka företagsprofilen i och utanför Sverige.
Starten går den 21 juni under Kieler
Woche med ankomst till Sandhamn den
26 juni och med målgång i Marstrand i
samband med Swedish Match Cup den
5 juli. Gotland Runt ingår också i tävlingen. Totalt kommer cirka 8 V.O. 60båtar att delta i Volvo Baltic Race.
För Hans Wallén blir det också en
spännande utmaning mitt i tävlingssäsongen.
– När jag fick chansen att som skeppare leda den här satsningen i ett så

prestigefyllt race som Volvo Baltic Race
kunde jag inte tacka nej. Dessutom är
båtarna vi använder här de mest avancerade som finns inom seglingen. Man
kan kalla det vår motsvarighet till en
Formel 1 racer.
Sponsorskapet är ett led i Elanders
satsning i norra Europa.
– Med satsningen på Volvo Baltic
Race vill vi sätta Elanders på Europakartan, stärka vår företagsprofil och
bygga nya långsiktiga relationer. Dessutom ser vi satsningen som ett sätt att
skapa stolthet, identitet och engagemang hos våra medarbetare,” säger
Lars-Göran Rundqvist, marknadsdirektör, Elanders AB.
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"Från prat till resultat"
är Årets ledarbok
Dagens ledare tänker mer på att organisera och
strukturera verksamheten än att bygga relationer
med sina medarbetare. Nyckeln till framgång för ett
bra ledarskap är att bereda plats för människorna i
organisationen. Det är några av huvudteserna i
boken som tilldelats priset Årets ledarbok.
Tävlingen arrangeras av Kooperativa
Ledares Förbund (KLF), KF Bibliotek
och Kooperativa institutet (Koopi).
– Syftet med den här tävlingen är att
varje år utse en viktig bok inom ledarskapsgenren. Gunnar Ekman visar i sin
bok att informella möten och samtal har
stor betydelse för att nå ett framgångsrikt ledarskap. Vi delar den uppfattningen och tror på den positiva kraften i
ledarskap som sker i samverkan med
medarbetarna i organisationen, sa Börje
Fors, vd och koncernchef i Kooperativa
Förbundet (KF) vid prisutdelningen.
Gunnar Ekman är polisen som sadlade om och blev ekonom. Han disputerade 1999 och fick då civilekonomernas
pris för Sveriges bästa avhandling i företagsekonomi. Den gav honom idén till att
skriva den bok som nu fått pris och som
ges ut av Liber förlag.

– Jag är väldigt
glad över det här priset. I boken har jag
Gunnar Ekmans bok ”Från prat
konkretiserat mina
till resultat” fått priset Årets ledarteser men grundtanbok 2003.
karna finns kvar.
Dagens chefer ägnar
allt för mycket tid åt
den formella arenan och tror att verksamhetsplaner och strategidokument är
tillräckligt för att leda människor, säger
Gunnar Ekman.
fram i sin bok om hur man ska bete sig
Istället ska chefer delta mer i det varom man verkligen vill lyckas med sitt
dagliga arbetet. På så sätt lär de sig mer
ledarskap.
om samspelet mellan människor och hur
– Samtidigt är jag absolut ingen förede kommunicerar med varandra. Det är
språkare för mjukisvarianten på ledare.
också chefens ansvar att bygga bra relaDet är viktigt att visa vem som bestämmtioner med medarbetarna och samtidigt
mer för då vinner man också respekt
ta ansvar för att de anställda trivs och
bland medarbetarna, säger Gunnar
jobbar bra tillsammans.
Ekman.
Det är några av de slutsatser han för

HUR GÅR DET TILL?
Du som redan är medlem skickar namn, adress, telefonnummer dagtid,
företag och ev. titel på den "presumtiva" till mig på fax, email, post
eller telefon. Jag ser till att personen får information om GMf/Ledarna.
För varje "presumtiv" Du sänder till mig, får du ett lottnummer som
berättigar dig att delta i tävlingen om de 10.000:- Vi lottar ut en resa
för varje påbörjat 100-tal nya medlemmar som kommer till oss på
detta sättet. Nytt för i år är att även den som blir medlem får ett
lottnummer.
Den som deltar har möjlighet att vinna en resecheck som inklusive
vinstskatt har ett värde av 10.000:Tävlingen gäller endast Dig som är medlem i GMf/Ledarna.
Rolf Johansson
Tel. 042-37 50 66, 0705-75 48 60, fax 042-37 50 67
e-post: rolf.johansson@ledarna.se. Runristargatan 45, 253 61 Helsingborg
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En professionell Acrobat, minsann
Precis lagom till Kristi Himmelfärds dag släppte Adobe upp sitt flaggskepp Acrobat 6.0 likt en drake i skyn. Naturligtvis är utsläppet laddat med nyheter, och den mest övergripande nyheten är väl att det
som tidigare bland annat hetat Acrobat InProduction nu samlats ihop
i en tung pjäs som döpts till Professional (en bantad standardutgåva
heter just Standard).

trollera att Adobe PDF-dokumenten
kommer att tryckas som avsett, inklusive
PDF/X och PostScriptnivå”. Och det går
att lägga in preflight-information i PDFfilerna, ett ”effektivt och kompakt sätt
att lämna viktig information om dokumentet till repro och tryck”.
Med Acrobat 6.0 Professional kan
man skriva ut sammansatta utdatafiler
för provtryck, spara som sammansatt EPS,
eller skapa separationer, värdbaserat eller
in-RIP; det behövs inga plugin-moduler
eller tredjepartsprogram. Tryckfärgsfunktionerna frånInDesign 2.0 har nu lagts till
i Acrobat 6.0 Professional, vilket förstås
förenklar och säkrar färgsepareringen.

Granska och kommentera

Att kunna förhandsgranska tryckfärgsseparationerna är en nyhet i Acrobat 6.

Acrobat 6 Professional vänder sig till
såväl kontorsfolket, byråkraterna somgrafikerna, men man anar också en oblyg
önskan hos Adobe att bli industristandard även hos konstruktörerna.

En konstruktiv Acrobat
Ett icke försumbart antal funktioner riktar sig just till konstruktörer inom
industrin, man utlovar ett ”säkert utbyte
och granskning av teknisk dokumentation och ritningar som skapats i
AutoCAD, Microsoft Visio, Microsoft
Project och andra specialprogram”. Från
nämnda program skapar man ”snabbt
Adobe PDF-filer” och med stöd för vissa
storformat som till exempel ANSI är det
”enkelt att skapa Adobe PDF-filer från
alla CAD-program”. Vidare framhålls att
från ” samma dialogruta kan du konvertera och kombinera anbud, offerter, scheman, ritningar och andra dokument till
en Adobe PDF-fil”.
Busbra. Hoppas vi. Och med de transparenta lagren bevarade. Möjligheten att
bevara lager (t.ex. rörsystemet i en arkitektritning) i Adobe PDF-filer gör att
man kan dölja eller visa information i ett
dokument efter behov. Med lageruppsättningar kan alltså konstruktörer arrangera
och namnge lager och optimera komplexa dokument så att de kan läsas av
alla som har det kostnadsfria programmet Adobe Reader.
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Förhandsgranskning och
inbyggd preflight

Men Acrobats huvudsakliga funktion vid
tiden för dess framträdande på den digitala scenen för snart ett decennium sedan,
var ju att tillgodose behovet av ett gemensamt plattformsoberoende filformat som
skapade dokument som såg likadana ut
på alla datorer, oavsett operativsystem.
Och som inte krävde att läsaren hade alla
typsnitt installerade.
Naturligtvis vill Adobe tillgodose det
här behovet även fortsättningsvis – tänk
bara på alla miljarder blanketter som
laddas ner och även fylls i digitalt på alla
myndighetssajter.
Med Acrobat 6.0 Professional hävdar
Adobe att det nu är enklare än någonsin
att distribuera, granska och arkivera
PDF-filer som skapats från en rad vanliga
program och specialprogram.
Den sjätte acrobaten sägs ha ”intuitiva
metoder för att starta, genomföra och
hålla ordning på dokumentgranskning”.

Vad är då nytt för tryckare och prepressfolk? Jodå, en hel del. Vem vill inte minska antalet sista-minuten-fel, förhandsgranska färgseparationer och sammanläggning av genomskinliga lager? Detta
ska bli möjlighet genom att skicka Adobe
PDF-filer till tryckeriet Detta ska bli oerhört intressant att se; sedan en tid
tillbaka är trenden tydlig: tryckerierna vill gärna ha jobben i PDF
istället för i ”moderprogrammen”.
Det befriar dem från ansvaret och
nödvändigheten av att hålla sig uppdaterade med alla sidombrytningsprogrammen (de är åtminstone fem till antalet) och det flyttar
definitivt över felsökningsfunktionen
till uppdragsgivaren.
I ett ”stelt” format som PDF kan
man inte åstadkomma så förtvivlat
mycket korrekturändringar; den
saken ska redan vara avklarad (det
skulle den i och för sig tidigare
också). Alltså krävs en ordentlig, Flödesscheman ritar man inte i Acrobat nu heller,
och lättbegriplig, preflightfunktion men däremot går det utmärkt att spara och distrii det program som hos kunden/upp- buera sådana i pdf-formatet.
dragsgivaren svarar för det elektroniska tryckoriginalet. Det ska alltså
bli spännande att se om Acrobats felfinn- Loggningsfunktionen skapar en lista över
narfunktion fyller kraven.
granskare och håller automatiskt reda på
Med ”förbättrade verktyg för gransk- feedback. Granskningen kan göras via ening och preflight kan man enkelt kon- post eller en webbläsare i Windows.
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Vi arbetar i nätverk, en del av dem är
multinationella. Behovet av att snabbt
kunna sammanställa och granska medarbetarnas kommentarer är något som
Adobe hoppas kunna tillgodose med
Acrobat 6 Professionell

Webbläsarbaserad granskning innebär att
alla granskare kan se varandras kommentarer samtidigt via en central). I Windows kan kommentarer som lagts till i en
PDF-fil automatiskt överföras till originalfilen (enligt Adobes egen uppgift enbart
Microsoft Word 2002) för smidig redigering.
Det blir allt enklare att skapa PDF:er
från Office-program och Internet Explorer
för Windows – samt konvertera hela webbplatser. Man drar och släpper bara filer
på Acrobat-ikonen. Man kan även lägga
in olika typer av mediefiler, t ex MP3filer, som kan öppnas och spelas upp tack
vare multimediestödet i Adobe Reader 6.0.
Det är överhuvudtaget en massiv
inriktning på just Windowsmiljön; varken Mac eller någon Unixdialekt nämns
i pressmeddelandena. Vilket naturligtvis
är tråkigt för dessa ”nischanvändare”, men
säker kommersiellt försvarbart för Adobe.

Bättre funktioner för
läsning och navigering
Ett hedersomnämnande till Adobe också
för att de tänkt på synskadade eller funktionshindrade användare – det går att
skapa taggade Adobe PDF-filer som är
enkla att läsa och navigera i med skärmläsare för just ovannämnda kategorier.
Naturligtvis är det grundtänkandet i
Acrobat som gör sig gällande: att all grafik (pixelbilder undantagna) och ingående typsnitt är vektorbaserade och upplösningsoberoende och därmed kan förstoras upp hur mycket som helst på skärmen utan att förlora skärpa. I sexan är
funktionen vidareutvecklad – i ett tvådelat fönster kan man samtidigt se två olika
områden i ett dokument bredvid varandra, till exempel en storformatsdokument
eller en ritning bredvid varandra. Och
med Förstoringsglaset kan man snabbt
zooma in olika områden i ett dokument
utan att det övriga dokumentets förstoringsgrad påverkas. ”Flera förbättringar
gör att det går snabbare att öppna och
visa grafiskt komplexa dokument”, hävdar Adobe. Det är säkert sant. Hoppas
bara att snabbheten även nått till
Acrobats webbläsarplugin – där har det
ända sedan version 1 rått en outhärdlig
seghet.
Ingemar Härd
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Exchange Server
vill vara spindeln
i ditt nät
Något decennium efter Internets genombrott som businessmedium börjar konturerna klarna och behoven preciseras –
snabb kommunikation, samstämmighet
och tillförlitlighet är viktigare än
någonsin. Lokala lösningar har spelat
ut sin roll, enhetlighet (och, säger dystopikern, monopol) är millenniets mantra.
Och mjukvaruföretagen släpar inte precis
efter, de är snarare härförare i jakten på det uniformella gränssnittet; programmet som ska vara
vår kommunikationscentral i datorn.
Naturligtvis har Microsoft fördelar i kraft av sin
dominerande position som
operativsystemleverantör, men de nätverksserverlösningar företaget
tidigare har tagit fram
har inte alltid fallit systemadministratörerna på läpparna. Exchange Server
är inte det allomfattande fleranvändarsystemet som till exempel NT Server,
Linux, Novell etc, utan en applikation
som nischar in sig på den ”synliga”
delen av kommunikationen, innehållet,
inte protokollen som utför distributionen av data.

Väck med virus
och skräppost
Efter sommaren är det dags för
Exchange Server 2003, och nu kommer
även Macanvändarna att omfattas av
välsignelsen. Andra fördelar som
Microsoft framhåller är funktioner och
teknik som förbättrar skyddet mot
skräppost och virus.
– Säkerhet och integritet är viktigare
än någonsin just nu och Microsofts filosofi är att stoppa virus och skräppost
redan vid ingången till nätverket så att
administratörer och slutanvändare kan
arbeta ostört, säger Karin Älfvåg, produktchef för Exchange Server 2003 på
Microsoft.
Microsoft har utvecklat ett verktyg
för företag som tillverkar skräppostfilter som gör att integrationen med
Exchange 2003 blir bättre. Det nya
verktyget söker igenom inkommande epostmeddelanden och lägger till ett
numeriskt värde enligt en speciell
”skräppostskala på varje meddelande.

Värdet anger hur troligt det är att
meddelandet är skräppost och det är
sedan upp till administratören att avgöra vilken nivå som ska användas på
företaget.
Den andra tekniken är Virus Scan
API 2.5 som kontrollerar om det finns
virus i e-postmeddelanden vid ingången
av nätverket, innan problemet ens når Exchange
2003. Det finns också en
funktion för att förhindra infekterad e-post att
skickas ut från företaget.

Gemensam
kalender för hela
företaget
Och nu kommer alltså
Microsoft även att integrera Entourage X (den
kombinerade
e-postklienten, kalendern, adressboken och
anteckningshanteraren för Mac OS X)
med Exchange Server, vilket ger Mac
OS X-användare möjlighet att enklare
kommunicera, hantera personlig information och använda kalendern i miljöer som har både PC- och Mac-användare.
Nya och förbättrade funktioner ger
användaren möjlighet att:
• dela kalendern med andra Exchangeanvändare, såväl i PC- som i
Macmiljö, för bokning av möten
• göra globala adress-sökningar
• få bättre textåtergivning när användaren får e-post från Outlook-användare på Windowsplattformen .
– Det absolut vanligaste önskemålet
från våra kunder sedan vi lanserade
Office v. X har varit en Exchange-lösning för Mac OS X. Vi är mycket nöjda
över att ha tagit ytterligare ett steg i att
stärka vårt koncept Två världar – en lösning, säger Mattias Edlund, produktchef för MacOffice i Sverige.
Microsoft Macintosh Business Unit
(MacBU) Microsoft Macintosh Business
Unit är ledande i utveckling av mjukvara
för Macintosh plattformen. Näst efter
Apple Computer är MacBU det största
Mac-fokuserade utvecklingsteamet i
världen och består av cirka 150 heltidsanställda experter på Mac-produkter.

9

Fjärrstyr en Mac Indesign bjuder upp till buggfri dans
Med vilket ska förstås att Adobe har
släppt ett par nya buggfixar till Indesign
2.0.2. Det har nämligen strömmat in
larmrapporter till företaget från användare under våren gällande centimaluppgraderingen. Missnöjet har främst gällt
den optiska kerningen och import av
olika filer.
Redan i julas hade Adobe problem
med denna fria uppgradering, som ju i sig
skulle vara en buggfixare till 2.0, och
blev tvungna att dra tillbaka den från
nerladdningsstället. Men under senvintern lades den ut igen, uppfixad och förmodat felfri. Men några små irritationsmoment fanns kvar.
Enligt Adobe har användare som försökt importera Excel-filer med numeriska skiljetecken som punkt och komma
stött på felaktigheter i Indesign-dokumentet. Det kan åtgärdas med den första

Alla nätverkssystem har det, Novell, NT,
Linux etc, men Apple har varit sent ute
med sitt fjärrstyrningsprogram. Visserligen har det länge funnits program för
övervakning och fjärrstyrning från fristående tillverkare, men nu har i alla fall
Apple sedan en tid en egen produkt på
marknaden. Apple uppgraderar Remote
Desktop där den viktigaste nyheten är
möjligheten att via nätet installera program på andras datorer.
Remote Desktop som nu alltså finns i
version 1.2 går att använda för att visa
andra vad man har på skärmen, till
exempel för att få support på distans.
Dessutom går det att göra gruppresentationer via nätet eller distribuera program
från en central server. I den nya versionen
finns nu även möjligheten för administratörer att välja vilken volym användarna ska ha som startskiva.
Apple Remote Desktop 1.2 kostar 2
800 kronor för tio användare och 4 600
kronor för obegränsat antal klienter.

uppdateringen: Indesign 2.0.2 Excel
Import Filter update.
Problemet med texthanteringen rör
den optiska kerningen. Det är många
som har klagat på att kerningen inte fungerar om texten innehåller tecken av
olika typsnitt eller punktstorlekar. Det
ska enligt Adobe vara åtgärdat med den
nya uppdateringen. Dessutom ska de nu
gå att importera Word- eller rtf-filer, även
om texten innehåller Windows- eller
Mac-systemtypsnitt i fet stil. Utan uppdateringen kan Indesign påstå att typsnitten
är inaktiva eller att de saknas helt.
Textbuggfixen går under namnet
Adobe Indesign 2.0.2 Text update. Båda
uppdateringsfilerna kan laddas ned gratis
från Adobes webbplats, och ska fungera
även på svensk version.
http://www.adobe.com/support/downloads/

Virtuellt Ex Libris visar vägen till verken
Bibliotekssystemet Libris har
etablerat sig ordentligt, men
har det nått ut i full omfattning till låntagarna? Synd på
så rara sökärtor om så inte är
fallet, Libris är en rasande
snabb och effektiv söktjänst
som byggs ut med allt fler
funktioner. Just nu implementeras funktionen som visar om
en bok är utlånad eller finns kvar på sin
hylla.
Det kommer framöver att bli åtskilligt
lättare att se om den biblioteksbok du är
intresserad av är utlånad eller inte. I ett
samarbete mellan Libris-avdelningen vid
Kungliga biblioteket i Stockholm och ett
antal svenska bibliotek startas nu ett
system där det blir möjligt att se utlåningsstatus direkt via webben.
Från och med maj månad går det att
på vissa bibliotek via LIBRIS webbsök
kolla om en bok är utlånad. Ett tjugotal

bibliotek är med från starten,
bland annat Stockholms universitetsbibliotek, Kungliga
Biblioteket och Universitetsbiblioteken i Växjö och Örebro. Visning av lånestatus
inom söktjänsten byggs därefter kontinuerligt ut och
beräknas vara fullständigt till
våren 2004.
Notisredaktören övervann sin inbyggda jantelag och sökte på en av sina egna
böcker, och fann till sin skamblandade
belåtenhet att den fanns på ovan nämnda
statusbibliotek.
Vill man boka böcker via webben krävs
förstås lite mer än lånekortet, men via söktjänsten går det att registrera sig för webblån.
Naturligtvis kan man också besöka sitt eget
biblitotek rent kroppsligt och registrera sig.
http://websok.libris.kb.se/websearch/for
m?type=simple

Adobe kopplar Photoshop till OS X
Det osar nu rejält med kattuggla för
macfundamentalisterna inom publishingbranschen, det vill säga de som
envist hänger fast vid det gamla, för att
inte säga föråldrade, macintosh-operativsystemet, det som nådde till versionsnummer 9.2 innan det långsamt men
obönhörligt säkert avvecklades till förmån för det nya, unixbaserade OS X.
Tidigare har Apple låtit oss få veta,
att från och med denna sommars
datorsläpp, kommer det inte längre
vara möjligt att starta från 9:an (även
om icke-OSX-baserade äldre program
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fortfarande kommer att kunna köras i
så kallat Classic-läge, alltså att system 9
körs inom ramarna för OS X). Nya
desktop-program släpps enbart för OS X
– och, när det gäller Windows, enbart
för XP – och tiden börjar alltså rinna ut
för fundamentalisterna; och, för all del,
och ej att förglömma, för de som faktiskt inte har råd att köpa ny datorpark
som orkar köra OS X.
Denna höst förmodas Adobe släppa
en ny version av Photoshop. Och, ja, ni
har gissat det redan, i och med det försvinner stödet för Mac OS 9.

Framtiden tillhör Mac OS X och det blir
helt enkelt för dyrt att stödja både det
Mac-operativsystemet och det gamla
Mac OS 9 i kommande versioner av
Photoshop.
Photoshop 8, om det är så den
kommer att heta, väntas alltså i höst
även om Adobe inte presenterat något
lanseringsdatum. Då blir det antingen
till att uppgradera till Max OS X, version 10.2 eller senare, för dem som inte
redan gjort det eller att fortsätta köra
Photoshop 7, som stöder både Mac OS
9 och Mac OS X.
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Painter 8 med nya penslar
Mjukvaruföretaget Corel, kanske mest
känt för sitt ritprogram Corel Draw,
släppte i maj en ny version av sitt illustrations- och ”konstnärs”program Painter.
Och, dra på trissor, det är utvecklat så att
det kan köras under såväl Win 2000, XP,
MacOS som OS X.
Corel Painter 8 är, liksom föregångarna, skapat för ett efterlikna traditionellla tekniker så som kol, vattenfärger, och
oljefärger. Programmet riktar sig därmed
främst till konstnärer och illustratörer
som arbetar digitalt och inte tycker att
Photoshop fyller paletten.
Den nya versionen av Painter
innehålla över 400 nya penslar,
indelade i mer än 30 olika kategorier. Painter 8 ska också innehålla en "penselskapare" för att
enkelt tillverka personliga penslar.
Corel framhåller själva följande nyheter:
• Color mixer, som låter användaren
blanda färger som med en klassisk
färgpalett.
• Möjlighet att skapa skisser från
fotografier med funktionen ”sketch
effect”.
• Ett nytt enklare gränssnitt.
• En ny palett som håller ordning på de
penslar som nyligen använts.
• Möjlighet att öppnar Photoshop-filer,
inklusive lager, lagermasker och kanaler.

Opera på
webben

• Nya lagermasker för att gömma och
visa områden av ett lager utan att skapa
permanenta förändringar.
• Möjlighet att skapa och lagra masker.
Corel Painter 8 finns till salu
för Mac OS X och Windows
till ett fullpris på 299 dollar. Uppgraderingar från
tidigare versioner kan
göras för 149 dollar.
En 30-dagars demo
finns för nerladdning på webbplatsen.
Svensk distributör
för Corels produkter är Studentlitteratur Software AB i Lund.
www.corel.com.

Trimma ditt
Och för all del även Win 98, ME och 2000.
Med det lilla nätta inställningsprogrammet Boost XP kan man snabbt och enkelt finjustera sitt Windows. Systweak har i denna praktiska applikation samlat ihop inte
mindre än 40 olika verktyg, allt från minneshantering till inställningar för användarkonton och utseende. Ett mycket praktiskt, lättarbetat och effektivt program.
Nerladdningsstorleken är ungefär 2 MB, och sharewarepriset cirka 300 kronor.

Ja, det är säkert redan ett
faktum – alla media ryms
ju nu i en webbläsare, det
är kanske bara teaterdammet som saknas.
Men rubriken luras; det
handlar om den norska
webbläsaren som ju är
döpt till Opera.
Den har nu släppts i
version 7och ska enligt leverantören vara marknadens minsta och
snabbaste webbläsare.
Där finns dessutom en ny e-postklient kallad M2 samt en förbättrad ”renderingsmotor” som bättre
hanterar standarder som cascading
style sheets och document object
model. Och har minsann stöd för
small screen rendering vilket gör
det möjligt att visa vanliga webbsidor på handdatorer och avancerade
mobiltelefoner.
Utseendemässigt för den tankarna till Appleprodukter och i likhet med detta företags webbläsare
Safari har den försetts med en genväg till sökmotorn Google. Opera
finns dock för tillfället enbart för
Windows operativsystem.
Den sägs vara både lättinstallerad och snabb produkt och erbjuder som sagt en gratis e-posttjänst.
Dessvärre ingår det bara 3 MB och
vill man utnyttja tjänsten som kallas Operamail Premium där man
får ha 25 MB i mailboxen kostar
det 30 dollar per år.

http://www.systweak.com/

MARKNADSTORGET
Fullservice inom distribution.
Modern maskinpark för…
• inplastning
• kuvertering
• adressering
• ibladning
• wire-o
• påtryck m.m
Postal hantering, även manuell
packn., specialarbeten m.m.

TEKNISK GUMMI
SVERIGE AB
Störst på grafiska
GUMMIVALSAR!

GMf
på nätet

Tel 035 -17 87 80 • Fax 035 -17 87 83
Kristinebergsvägen 17, 302 41 Halmstad

Din leverantör av traditionellt eller digitalt
grafiskt material

Flexibilitet – vår specialitet.
Vi anpassar oss efter kundens behov.
Reklamservice AB
Furuviksringen 19, 302 44 Hamlstad
Tel 035-10 07 06, Fax 035-10 36 60
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Tel 031-84 00 30, 08-18 13 18, 18 32 18
Fax 031-84 30 04, 08-18 15 18
www.boll-nordeke.se

www.gmf.ledarna.se
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Ledarna kan komma att lämna PTK

Ledarnas representantskapsmöte, RS, har beslutat att Ledarna, och därmed också GMf, kan komma att
lämna PTK om PTK-stämman inte ändrar sina nuvarande stadgar.
Det pågår ett arbete med att förändra
PTKs stadgar. PTK-styrelsen har enhälligt
antagit ett förslag före jul som också
Ledarna står bakom. Förslaget innebär i
korthet att:
• vitesreglerna vid stadgebrott ersätts av
uteslutning,
• etiska uppföranderegler gällande rekrytering och marknadsföring införs
• minskning av utträdestiden till ett år.
Enligt förslaget får också Ledarna ett
minskat inflytande i PTKs förhandlingsdelegation. Inflytandet ska, enligt förslaget, stå i proportion till medlemsantalet i
medlemsförbunden. Som en av grundarna av PTK har Ledarna ett förhållandevis
stort inflytande med 10 röster av 50.

Eftertankens kranka blekhet
Trots PTK-styrelsens godkännande har
HTF senare reserverat sig mot beslutet.
Även en del andra mindre förbund har i
efterhand visat sig tveksamma till förslaget. PTK beslöt då att senarelägga sin
stämma till den 24 oktober för att hinna
utreda konsekvenserna av förslaget.
Ledarnas RS tog ställning till tre olika
scenarier där PTK-stämman antingen
godkänner förslaget, att nuvarande stadgar fortsätter att gälla eller att stämman
fattar ett annat beslut som är negativt för
Ledarna.
RS-delegaten Bo Holmberg frågade
hur det går med de avtal som PTK förhandlar om.
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Ledarnas 12 mål under
kongressperioden
1. Göra Ledarna mer kända
2. Rekrytera och behålla fler
medlemmar
3. Leverera professionell service
4. Träffa fler avtal på chefsmarknaden
5. Sprida konceptet för individuell lönebildning
6. Aktivera möten mellan chefer
7. Aktivera företrädarna för
chefsutveckling
8. Aktivera medlemsdemokratin
9. Integrera mångfald
10. Medlemsorientera Ledarnas
internationella engagemang
11. Underlätta chefsansvar för
egen och andras arbetsmiljö
12. Minska inkomstbortfall vid
arbetslöshet
– Avtalen fortsätter att löpa som vanligt. Alla de avtal PTK har är medlemsförbunden bärare av. Om PTK träffar
nya avtal kommer Ledarna att träffa
liknande avtal. Däremot kommer vi att få
lämna vår plats i Trygghetsrådet om
Ledarna går ur PTK, sa Björn Bergman,
ordförande för Ledarna.
Ledarnas RS beslöt att Ledarna ska
vara kvar i PTK om PTK-stämman antar

förslaget eller fattar annat beslut som
Ledarna kan leva med. RS beslöt också
att förbundsstyrelsen har rätt att lämna
in en utträdesansökan före årskiftet
2003-2004 om förslaget till nya stadgar
inte går igenom eller om stämman fattar
annat beslut som är negativt för Ledarna.

Höjd avgift
RS beslöt att höja avgiften för passiva
medlemmar med 60 kronor till 420 kronor per år. Detta innebär samtidigt en
sänkning av kostnaden till 315 kronor
eftersom skatten reduceras. För det krävs
att avgiften överstiger 400 kronor.

Halse nabb i svårigheter
Ledarnas semesteranläggning Halse
nabb på Orust går med förlust. Planerna
på en konferensanläggning på området
har aldrig förverkligats eftersom marknaden för kursgårdar är mycket svag.
Dessutom krävs renovering och underhåll som kommer att medföra stigande
kostnader de närmsta åren. Anläggningen är fullbelagd endast sju veckor
om året. Enligt förbundsstyrelsen är det
inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta
driften av Halse nabb med så stora
underskott.
RS beslöt därför, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, att i första hand
hitta externa partners för att finna en
ekonomiskt försvarbar lösning och om
det inte visar sig möjligt att i andra hand
sälja Halse nabb.
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12 mål för Ledarna – från bättre till bäst
Ledarnas mål under kongressperioden fram till 2006 är preciserade
av förbundsstyrelsen. Målet är tufft – att vara 100.000 medlemmar år
2010. Och bäst!
– Vi ska bli bättre, bättre och bäst på chefsservice, säger ordförande Björn Bergman.
Det handlar om att träffa fler och fler
chefer och vara framgångsrik när det gäller möten mellan chefer. Ett mål är att
träffa avtal på alla de områden där
Ledarna vill ha avtal. 2010 ska Ledarna
vara heltäckande på avtalsområdet.
– Vi vill att företag ska behandla chefer
lika över hela landet. Vi kan inte acceptera fjärrstyrning från utländska ägare som
innebär att våra avtal inte följs.
En malört i bägaren är Ledaravtalet.

– Det är ett område där vi inte är tillräckligt framgångsrika. Det behövs en
kvalitetssäkring av avtalet.
– Demokratin är ett omistligt inslag i
vår verksamhet. Vi vill göra det enkelt för
medlemmarna att påverka organisationen
och sprida information om hur de kan
påverka, säger Björn Bergman.
Ledarna vill också förbättra villkoren
vid arbetslöshet.
– Färre och färre ska vara tvungna att
gå från hus och hem på grund av arbetslöshet. Vi förhandlar med ett försäkrings-

Stafettpinnen överlämnas

bolag om en individuell arbetslöshetsförsäkring som minskar inkomstbortfallet.
Målsättningen inför 2010 är också att
Ledarna ska vara allmänt känt och chefernas främsta företrädare.
– Vi kommer att agera mer aktivt i
samhällsdebatten och göra vår stämma
hörd i chefsfrågor. 2010 vill vi att arbetsgivarna uppfattar oss som verkliga partners i alla frågor. Ledarna ska vara det
självklara valet för unga chefer. Vi vill
bidra till att lönesättande chefer har kompetens och förutsättningar – att arbetsgivarna lever efter vårt avtal. Chefsguiden
ska vara det självklara verktyget för chefers utveckling. Ledarna vill erbjuda alla
chefer medlemskap i Ledarna i samverkan med föreningarna.

RS-delegaterna som kvällen innan
spelade in reklamfilm för Ledarna.

Efter 28 år inom Ledarna på olika
positioner lämnar nu Ronald
Källström uppdraget som verkställlande chef. Han kommer att fortsätta arbeta i ytterligare ett år som
seniorrådgivare. Ronald Källström
överlämnar stafettpinnen till Per
Hedelin som nu alltså tar över som
verkställande chef för Ledarnas
kansliorganisation.
– Det har varit många spännande
år. När jag nu lämnar över stafettpinnen vet jag att det kommer att gå
bra, säger Ronald Källström.

Texter: Kerstin Orsén
Foton: Börje Hammarström
Generationsväxling i ledningen.
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Här kommer något att bita i för alla kryptoälskare.
Den här gången har vi ett extra stort krypto, tänkt att
ta fram för att klura ut en solig sommardag. Den först
öppnade rätta lösningen belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till Media Grafica, Box 120 69, 102
22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.
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Namn
Adress
Postadress
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Personligen–
Vi gratulerar!

90år
4/8
24/9

Ture Lindstedt, HÖRBY
Evald Löfgren, HÄGERSTEN

85år
19/7
22/7
24/8

E Niklasson, GÖTEBORG
Styrbjörn Ericson, GÖTEBORG
Jean Björk, ÖSTERSKÄR

80år
5/7
8/7
23/7
17/8
27/8

Åke Hansson, SOLNA
Bengt Hultberg, VÄXJÖ
Ruth Andersson, SOLLENTUNA
Åke Carlsson, BILLDAL
Bengt Malmberg, VÄSTERÅS

75år
12/7
12/7
17/7
24/7
30/7
30/7
3/8
2/9
11/9
22/9
30/9

Lars Ljung, NACKA
Lars-Erik Eklund, NYBRO
Sven Sjöquist, UPPSALA
Bertil Breitfeld, GÖTEBORG
Henry Lindqvist, SOLLENTUNA
Olle Malkusson, LIDKÖPING
Gunnar Eriksson, VÄSTERHANINGE
Gösta Borgestig, ÖSTERVÅLA
Georg Borg, UPPSALA
Bror-Arne Carlsson, MALMÖ
Berndt Sandh, LJUSTERÖ

70år
2/7
28/7
9/8
9/8
31/8
3/9
9/9
12/9
27/9

Stig Jonsson, ALFTA
Sture Hurtig, KNIVSTA
Karl-Erik Ljung, HELSINGBORG
Göte Hiller, UPPSALA
Sven Russberg, UDDEVALLA
Kjell Johansson, GÖTEBORG
Klas Allan Svensson, BOHUS
Agne Jonsson, TIERP
Berndt Eriksson, HÄSSELBY

65år
1/7
2/7
3/7
4/7
8/7

Bengt Johansson, VIKINGSTAD
Göte Sjöö, VÄSTERÅS
Kent Johansson, V. FRÖLUNDA
Anders Johansson, FALKÖPING
Lars Mellqvist, LJUNGSKILE

27/7
1/8
6/8
7/8
10/8
26/8
5/9
6/9
9/9
20/9
24/9
27/9

medlemmar i GMf

Ove Eriksson, JÖNKÖPING
Åkesson L Lissinger, LUND
Birger Grönvall, LANDSKRONA
Rolf Borg, NORSBORG
Karl-Erik Widell, KRISTIANSTAD
Inga Tillström, LINNERYD
Leif Tidblom, UPPSALA
Kjell-Åke Berggren, KÄVLINGE
Gerhard Wittmann, BROMMA
Ulf Karlsson, ALINGSÅS
Åke Nordenström, STOCKHOLM
Karl Erik Karlzon, ÖREBRO

60år
3/7
17/7
19/7
23/7
31/7
16/8
19/8
25/8
25/8
7/9
12/9
14/9
16/9
18/9

50år
1/7
14/7
20/7
20/7
27/7
29/7
14/8
20/8
22/8
28/8
5/9
5/9
10/9
10/9
21/9

Ulf Zettergren, UPPSALA
Kaj Kjeldsen, NIEMISEL
Ulf Pettersson, NYBRO
Kjell Johansson, VAXHOLM
Bertil Nordberg, PITEÅ
Lamberto Bricca, MOTALA
Arne Andersson, FALKENBERG
Per Andersson, SKÖLLERSTA
Conny Gustafsson, SPÅNGA
Lars-Erik Kvist, SALTSJÖ-BOO
Hans Lindström, KROKOM
Bertil Interstein, GUSTAVSBERG
Jascha Eriksson, BROMMA
Roland Franzen, NYBRO

Anne Åhmark, AVESTA
Birgitta Asplund, KATRINEHOLM
Tommy Allbjer, GETINGE
Börje Yjord, SVALÖV
Ann Sofi Wennlund, JÄRFÄLLA
Anders Kärrström, TUMBA
Bengt Hansson, RAMLÖSA
Arne Mårtensson, LÖDDEKÖPINGE
Kristina Lindbäck, LULEÅ
Lars-Göran Mattsson, NÄSSJÖ
Lars Ekberg, HÖÖR
Lennart Pauli, STENUNGSUND
Göte Burström, HOLMSUND
Anders Eklund, ÄNGELHOLM
Risto Immonen, STILLINGSÖN

Nya medlemmar
540109

Ulla Jansson

640315
620218
740924
620117
680529
661202
710208
620215
651015
530524
650712
740405
670823
550411
531115
620501
661110
620703
710518
640227
490822
711203
610326
470410
480212
500928
570704
680725
581022
600914
711111
450625
721116
590508
660911
690506
620103
780111
671016
510727
711020
460426
611203
550603
740109
790206
670418
561025
591127

Magnus J Lennred
Johan Eriksson
Marcus Osola
Anders Eriksson
Jonas Andersson
James Eliasson
Fredrik Elvin
Peter Gustafsson
Joakim Hansson
Kenneth Ahl
Stefan Sundberg
Sara Zidén
Kajsa Ericson
Tomas Arvidsson
Mats Fredriksson
Matti Lilja
Stefan Johansson
Anders Svensson
Andreas Karlsson
Olof Zetterquist
Kjell Svensson
Peter Neumeister
Stig Engvall
Jan Gustavsson
Lennart Ellsäter
Ewa Aldén
Jan Gunnarsson
Mikael Karlsson
Mikael Lundahl
Ronny Bengtson
Henrik Carlsson
Bert Lindesfeldt
Mattias Wikander
Carina Persson
Martyna Jedraszko
Michael Burman
Mats Ohlsson
Daniel Lindahl
Anders Glans
Håkan Persson
Peter Karlsson
Thomas Bibin
Ulf Dreyer
Stefan Cederqvist
Andreas Samuelsson
Jessika Hallberg
Bengt Bäckström
Jan-Olov Karlsson
Ove Jönsson

Lösning Mediakrypto nr 1-03
Den först öppnade rätta
lösningen var insänd av Bo
Löfgren i Landskrona.
Lycka till vid skrapningen!
Kryssred.
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

Vem blir

årets GMF:are?
Vid Grafiska Medieförbundets kongress beslöts att utlysa en tävling för att utse Årets GMf:are.
Har du en kollega som är väl värd lite extra uppmärksamhet?
Nominera i så fall personen ifråga direkt till redaktionen.

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under 2003
Så vi vill gärna ha nomineringarna
innan den 30 oktober 2003.

Skicka nomineringen direkt till:
kerstin.orsen@ledarna.se eller post:
Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

